
S NOTÍCIAS NÃO SÃO 

boas para os fabricantes de 

plástico. Na última semana, 

o governo do Estado de São Paulo 

recomendou às redes de varejo que 

deixem de distribuir sacolinhas até o 

fim do ano. Os consumidores terão 

de levar suas sacolas reutilizáveis 

de casa. Ou pagar R$ 0,19 por um 

saquinho biodegradável de amido de 

milho. Algumas cidades, como Belo 

Horizonte, transformaram essas me-

didas em lei. O movimento é visto 

com bons olhos pelos ativistas am-

bientais. Mas Miguel Bahiense, presi-

dente do Instituto Sócio-Ambiental 

dos Plásticos (Plastivida), fundado 

por fabricantes como a Braskem, a 

Dow e a Petroquisa, quer mostrar 

que as sacolinhas plásticas podem 

ser amigas do meio ambiente. 

ÉPOCA - O plástico virou o grande 
vilão ambiental. Como convencer 
os consumidores do contrário? 
Miguel Bahiense-Os c o n s u m i d o r e s 

não escolheram abolir a sacola. Uma 
pesquisa do Ibope mostra que 75% das 
donas de casa preferem esse produ-
to. Entretanto, elas são influenciadas 
por diversas pessoas. Desprovidas de 
argumentos científicos, elas o adota-
ram como o monstro dos problemas 
ambientais. São políticos que criam leis 
descabidas, jogadas de ecomarketing etc. 
As informações contra as sacolinhas ter-
minam por chegar à população por meio 
da imprensa de forma equivocada. • 



ÉPOCA - O plástico vai parar em de-
pósitos de lixo ou mesmo na natu-
reza e leva milhares de anos para se 
decompor. Por que não evitá-lo? 

Bahiense-O plástico não é um proble-
ma em si. Depende de como se usa. Ele 
é um material totalmente reciclável. 
A questão é usar o produto de forma 
eficiente. Cada sacola deve transportar 
o peso máximo estabelecido em norma. 
A depender do tipo de sacola, pode 
ser de 5,6 ou 7 quilos. Se usarmos o 
máximo da capacidade de cada sacola, 
precisaremos de menor quantidade 
delas. O ponto-chave é a educação. 
Lançamos em 2008 um programa para 
a fabricação das sacolinhas dentro das 
normas, com um selo de garantia. O 
passo seguinte é treinar caixas e empa-
cotadores. Em três anos, reduzimos 3,9 
bilhões de sacolas no mercado. Estima-
mos reduzir mais 750 milhões em 2011. 

ÉPOCA- Algumas redes de supermercado 
agora cobram pelas sacolinhas. É uma 
forma eficiente de induzir mudanças? 

Bahiense-No Brasil, sempre é o consu-
midor quem paga a conta final. Algumas 
leis até obrigam a venda, e inclusive o 
tipo de sacola a ser usada. Acho que o 
consumidor tem o direito de escolher a 
forma que mais lhe convém. Determi-
nar o tipo de sacola é uma agressão a 
esse direito de escolha. O consumidor 
fica mais prejudicado quando é obri-
gado a pagar. As chamadas ecobags 
são uma jogada de marketing. Ecobags 
são apenas sacolas retornáveis. Den-
tro desse conceito, posso chamar uma 
sacolinha comum de ecobag. Basta que 
eu a leve de volta ao supermercado. 

ÉPOCA - Não seria melhor abolir 
as sacolinhas? 

Bahiense-As sacolas fazem falta para em-
balar o lixo. Cerca de 65% do lixo urbano 
é resto de comida, material orgânico. E 
nunca o colocamos num minhocário 
(para virar adubo). As pessoas reutilizam 
as sacolas de supermercado para em-
balar o lixo doméstico. É a forma mais 
adequada de descartar o lixo, por evitar 
contaminações. É uma questão de saúde 
pública. Se as sacolinhas fossem banidas, 
teríamos de pensar algo do tipo "os meus 
saquinhos plásticos para pôr meu lixo 
estão acabando, vou ao supermercado 
comprar mais". Para as pessoas de renda 
elevada, pode parecer insignificante. E a 

melhor quando você considera outros 
itens. A fabricação e o uso das sacolinhas 
são o que menos emite gás carbônico, 
responsável pelas mudanças climáticas, 
um dos temas que mais aflige a comu-
nidade científica mundial. O consumo 
energético para fazer vidro e alumínio 
é entre dez e 15 vezes maior que para 
fundir o plástico e transformá-lo num 
produto. Ele também leva vantagem no 
transporte. Como é mais leve, economi-
za combustível dos caminhões. Sua re-
ciclagem também é um processo menos 
eletrointensivo. Em termos de emissão 
de carbono, o plástico sai na frente. O 
plástico é parte da solução ambiental. 

ÉPOCA- Mas a pesquisa britânica diz 
que a sacola retornável será melhor se as 
pessoas a usarem várias vezes. 

Bahiense-Sem dúvida. O estudo 
comprova que a ecobag não é usa-
da. Mas as sacolinhas são. Para o 
lixo, para guardar sapato etc. 

ÉPOCA - Há uma confusão enorme entre 
os tipos de plástico: o "verde" de cana, o 
biodegradável de milho e o oxibiodegra-
dável. Qual é melhor para o ambiente? 

Bahiense-O plástico verde usa a cana-
de-açúcar, recurso renovável, como 
matéria-prima. Fabrica-se assim um 
plástico comum, com o mesmo desem-
penho e características de um plástico 
derivado do petróleo. Mas ele tem a 
vantagem de retirar gás carbônico da 
atmosfera durante a fabricação. Quando 
a cana-de-açúcar cresce, ela tira gás car-
bônico do ar pela fotossíntese. Esse car-
bono vira o plástico. O oxibiodegradável 
é o plástico comum, independentemente 
da matéria-prima usada, que recebe 
um aditivo que o torna degradável. 
Essa degradação é a fragmentação do 
plástico. Já o biodegradável de milho usa 
uma matéria-prima renovável que ori-
gina um plástico com a propriedade de 
biodegradação. A definição de biodegra-
dação é a decomposição de um produto 
por meio da ação de micro-organismos 
em um prazo máximo de 180 dias e 
em condições predeterminadas como 
luz, temperatura, acidez, umidade etc. 

ÉPOCA - O plástico oxibiodegradável 
não é biodegradável. Só vira pó. Por 
que alguns fabricantes dizem que 
ele seria melhor para o ambiente? 

Bahiense-Sem entrar no mérito do que 
é mais ou menos prejudicial ao meio 
ambiente, a propaganda enganosa, sem 
dúvida, depõe contra o setor. A concor-
rência leva empresas transformadoras 
a uma prática de canibalismo de falar 
mal do outro tipo de plástico, o que 
gera mais confusão. O consumidor não 
pode ser alvo de propaganda enganosa 
porque a mentira tira dele o poder de 
escolher o que melhor lhe convém. 

ÉPOCA - O plástico biodegradável é im-
portado dos Estados Unidos. Por que não o 
fabricamos aqui? 

Bahiense-O plástico de milho ainda não 
é sustentável pelo preço. Por isso, ele não 
tem escala comercial. Sustentabilidade 
não é apenas meio ambiente. Os aspectos 
social e econômico têm igual peso na 
avaliação do que é "mais sustentável". 

Text Box
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